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Høringssvar - Forslag til endring av CWD-soneforskriften 
 
Det vises til høring av forslag til endring av CWD – soneforskriften, datert 22.03.2021.  
 
Nore og Uvdal kommune v/landbruksforvaltningen i Numedal har følgende innspill til 
høringen. 
 
Definisjon av de ulike sonene, Soner §4 
 
§ 4 punkt 2 
I gjeldende soneforskrift vises til det kartvedlegg for avgrensning av Hardangervidda 
villreinområde. Kartet som benyttes i vedlegget er utarbeidet av Norsk Villreinsenter 
Sør (NVS), dette kartet vises villreinens leveområde (ikke villreinområde). Denne 
avgrensningen har ingen formell eller forvaltningsmessig status. Kartet viser en 
vurdering av villreinens arealbruk i dag og langt bakover i tid, og har derfor med noen 
arealer som i dag antas å ha gått ute av bruk. NVS sitt kart vil omfatte et større areal 
enn andre definisjoner av villreinområdet. 
 
I regional plan for Hardangervidda 2019 – 2035 vises nasjonalt villreinområde slik det 
er definert i plansammenheng og arealet samsvarer med det Miljøverndepartementet 
har definert som nasjonalt villreinområde. Dette har en formell forvaltningsmessig 
status. I nasjonalt villreinområde inngår de viktigste leveområdene for villrein. Arealet 
omfatter også nasjonalparken og andre vernede områder. Se plankart for regional plan 
for Hardangervidda under.  
 

https://www.nore-og-uvdal.kommune.no/
https://viken.no/_f/p1/i7738bc91-887b-4045-a557-f4f5d63571d0/regional-plan-for-hardangervidda-2019-2035.pdf


2/3 

 
 
Nore og Uvdal kommune mener det vil være mest relevant å benytte avgrensingen for 
nasjonalt villreinområde ved avgrensning av sonen i § 4 punkt 2. Forskjellen mellom 
avgrensningen i gjeldende soneforskrift og nasjonalt villreinområde er områdene øst 
for Fv. 40 på Dagalifjell «Dagalitangen».  
 
Dagalitangen ble kartlagt av NINA i forbindelse med utarbeidelse av fylkesdelplan for 
Hardangervidda, nå regional plan i 2009. Resultatene er oppsummert i NINA rapport 
412 Lufsjåtangen og Dagalitangen på Hardangervidda. Kunnskap og utfordringar i 
høve til villreintrekk og menneskeleg arealbruk. NINA påpeker i sin rapport at trekket 
ut på Dagalitangen i dag er hindret av betydelig infrastruktur og ferdsel, og at det vil 
være vanskelig å finne løsninger for å stimulere til trekk ut på tangen igjen. 
Dagalitangen ble i arbeid med fylkesdelplan for Hardangervidda 2011 – 2025 definert 
ut av nasjonalt villreinområde, da den ble vurdert som praktisk talt utilgjengelig for 
villreinstammen på Hardangervidda med bakgrunn i blant annet resultatene i nevnte 
NINA rapport.  
 
 Nore og Uvdal kommune foreslår at avgrensningen av Hardangervidda – sonen 
legges til områdene vest for Fv. 40 på Dagalifjell i Nore og Uvdal og Hol, slik at 
Dagalitangen ikke inngår i soneforskriften. Da vil ikke beitenæringen i Øvre Smådøl 
eller Østfjellet bli berørt av soneforskriften i forbindelse med blant annet krav knyttet til 
saltplasser.  
 
§ 5 Forbud for å hindre smittespredning i og fra sonene 
 
Med hensyn til utøvelsen av hjorteviltjakt er det viktig at andre setning i § 5, 4 ledd 
bokstav c i forslag til endring i CWD - soneforskriften kommer inn i forskriften; 
Alternativt kan slakt og deler av slakt tas ut av sonen dersom jeger holder alle delene 
under kontroll på en smittemessig forsvarlig måte til negativt prøvesvar foreligger 
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Avslutningsvis vil kommunen presisere viktigheten av at det gjøres nødvendige felles 
avklaringer mot vernemyndighetene på Hardangervidda i forhold til oppføring av nye 
saltinnretninger mv. Det vises også til viktigheten av gode kompensasjonsordninger 
for beitenæringen til inndekning av ekstra kostnader for innkjøp av nye saltinnretninger, 
samt ekstra arbeid med transport, montering, flytting og tilsyn med disse.   
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
  
Silje Ljøterud Bergan Målfrid Toeneiet 
Jordbrukssjef, Landbruksforvaltningen i 
Numedal 
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